
EDYTOR TEKSTU 
 

Edytor tekstu umożliwia redagowanie dokumentu tekstowego. 
  

Redagowanie tekstu to: 
- pisanie 
- poprawianie (kasowanie, zmienianie, dodawanie znaków- wyrazów, fragmen-

tów tekstu). 
 

Wstawianie i kasowanie wierszy: 
- aby wstawić pusty wiersz, należy ustawić kursor tekstowy na końcu poprzedniego wiersza 
i nacisnąć klawisz ENTER 

      - aby usunąć niepotrzebny, pusty wiersz, należy ustawić kursor tekstowy w tym wierszu i użyć 
klawisza do kasowania znaków (BACKSPACE). 
 

Edytory tekstu umożliwiają pracę nie tylko nad treścią, ale również nad ich formą; 
pozwalają także sprawdzić pisownię. 

 
Formatowanie tekstu- nadawanie dokumentowi tekstowemu formy. Format tekstu można usta-

lać przed lub po jego napisaniu. 
Formatowanie tekstu to m.in. ustalenie stylu, rodzaju i rozmiaru czcionki, ustawienie wcięć 

w piśmie, odstępu między wierszami, rodzaju wyrównania. 
W opcji menu Format można zobaczyć, jakie parametry formatowania tekstu oferuje program. 
 

Na fragmentach tekstu (na blokach) można wykonywać operacje: 
- kopiowania 
- wycinania 
- wklejania. 
 

Do tekstu można także wklejać fragmenty dokumentów utworzonych w innych 
edytorach, np. rysunki z edytora graficznego, tabelę lub wykres z arkusza kalkulacyj-
nego itp. 

 
Okno edytora tekstu zawiera takie same elementy jak inne okna otwartych pro-

gramów oraz takie, które tu spotykamy po raz pierwszy. Są to: 
 Pasek narzędzi- umożliwia szybki dostęp, przy użyciu myszy, do najczę-

ściej wykonywanych poleceń; np. Nowy, pusty dokument, Zapisz, Drukuj, 
Podgląd wydruku, Kopiuj, Wytnij, Wklej, Cofnij 

 Pasek formatowania- pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w wyglą-
dzie tekstu 

 Linijka- stosowana jest do zmiany szerokości marginesów oraz do usta-
wiania wcięć 

 Pasek stanu- dostarcza dodatkowych informacji, np. na temat wskazanego 
polecenia 

 

Na Pasku tytułu oprócz nazwy edytora tekstu, pojawia się nazwa dokumentu. 
 



 
PISANIE TEKSTU 

 
Uruchomienie edytora tekstu powoduje otwarcie nowego dokumentu, który moż-

na zapisać w pliku. Po uruchomieniu pojawia się czysta strona. Tekst komputerowy 
może zawierać wiele stron. 

W oknie otwartego programu widoczne są: 
- kursor myszy (na „kartce”); umożliwia on wybór opcji, przycisków, zmianę po-

łożenia kursora tekstowego 
- kursor tekstowy, wyznaczający miejsce, od którego można rozpocząć pisanie 

(po otwarciu nowego dokumentu znajduje się on w lewym górnym rogu). 
Długość jednego wiersza tekstu standardowo jest ustawiona tak, aby mieścił się 

on na kartce formatu A4- z zachowaniem marginesów z lewej i prawej strony. 
Gdy tekst nie mieści się w jednym wierszu, zostaje automatycznie przeniesiony 
do wiersza następnego. 

Aby zacząć pisanie tekstu od nowego wiersza, należy nacisnąć klawisz ENTER. 
Do pisania tekstu używa się bloku klawiszy alfanumerycznych. Za pomocą kla-

wiatury można wprowadzać litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i inne. Naciśnięcie 
klawisza SPACJI lub klawisza ENTER, to również wprowadzenie znaku, który nie 
jest widoczny. 

Kursor tekstowy można przemieszczać za pomocą myszy lub klawiszy sterują-
cych. Kursora tekstowego nie da się ustawić w miejscu, w którym nie wprowadzono 
znaku. 

 
Pisanie liter wielkich, cyfr i znaków: 

 

Aby uzyskać: 

 wielkie litery i znaki umieszczone w górnej części niektórych klawiszy, należy 
nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie klawisz z odpowiednią li-
terą lub znakiem 

Shift + klawisz z wielką literą = wielka litera 

 polskie litery, np. ą, ę, ó, ł itp. należy nacisnąć i przytrzymać prawy ALT, 
a następnie nacisnąć klawisz z odpowiednią literą (a, e, o, l) 

- małe: 
ą – Alt + a   ę – Alt + e   ó – Alt + o    ł – Alt + l 
ń – Alt + n   ć – Alt + c   ź – Alt + z   ż – Alt + x 

- wielkie: 
Ą – Shift + Alt + A Ę – Shift + Alt + E Ó – Shift + Alt + O 
Ł – Shift + Alt + L Ć – Shift + Alt + C Ń – Shift + Alt + N

 Ż – Shift + Alt + X Ź – Shift + Alt + Z 

 odstęp między wyrazami, czyli spację, należy wcisnąć najdłuższy klawisz na 
klawiaturze. Między wyrazami – wstawia się jedną Spację. 



 
Aby skasować literę, należy umieścić kursor tekstowy: 
 przed literą i nacisnąć klawisz DELETE 
 za literą i nacisnąć klawisz BACKSPACE. 
 aby przejść do nowej linii- zacząć nowy akapit- naciskamy klawisz ENTER. 
 

 
ZASADY POPRAWNEGO WPISYWANIA TEKSTU: 

 

1. Pisząc tekst, wyrazy trzeba oddzielać znakiem odstępu, czyli SPACJĄ 
(najdłuższy klawisz na klawiaturze). Między wyrazami wstawia się tylko 
jedną spację. 

2. Przed znakami interpunkcyjnymi nie wstawiamy spacji; wstawiamy ją po 
znaku interpunkcyjnym (znaki te to: kropka, przecinek, średnik, dwukro-
pek, wykrzyknik, znak zapytania). 

Np.: Co to? Hej!  
3. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym i przed nawiasem zamy-

kającym. 
(Wyraz w nawiasie) 

4. Nie wstawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakiem cu-
dzysłowu. 

„Wyraz w cudzysłowie” 
5. Nie naciskamy klawisz ENTER, aby przejść do nowej linii; używamy go 

tylko wtedy, gdy przechodzimy do nowego akapitu. 


